
สรุปเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 
(สศช. ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.) 

 

 
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ -1.8 ต่อปี ชะลอลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 

ท่ีขยายตัวร้อยละ 1.5 ต่อปี และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2563 ลดลง
จากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ -2.2 (QoQ_SA) 

 องค์ประกอบของเศรษฐกิจท่ีขยายตัวเป็นบวก ได้แก่ 
o การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอลงจากร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 

ตามการลดลงของการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนและกึ่งคงทน สอดคล้องกับการชะลอตัว
ของฐานรายได้ในระบบเศรษฐกิจและการลดลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

o การส่งออกสินค้า ขยายตัวร้อยละ 2.0 ขยายตัวดีขึ้นจากร้อยละ -5.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยกลุ่มสินค้าส่งออกท่ีมูลค่าขยายตัว ได้แก่ น้้าตาล คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น 

 องค์ประกอบของเศรษฐกิจท่ีขยายตัวในอัตราที่ลดลง ได้แก ่
o การลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -5.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.6 ในไตรมาส 

ก่อนหน้า เป็นผลจากการลดลงของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและการลงทุน 
ในส่ิงก่อสร้าง 

o การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัวร้อยละ -2.7 หดตัวต่อเนื่องจากร้อยละ -0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมอยู่ท่ีร้อยละ 25.3 

o การลงทุนภาครัฐ หดตัวร้อยละ -9.3 หดตัวต่อเนื่องจากร้อยละ -5.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 
โดยการลงทุนของรัฐบาลลดลงร้อยละ -22.1 สอดคล้องกับความล่าช้าของการประกาศใช้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขณะท่ีการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 12.1 

o การส่งออกบริการ หดตัวร้อยละ -29.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาส 
ก่อนหน้า เนื่องจากรายรับจากการท่องเท่ียวและรายรับค่าโดยสารปรับตัวลดลงมาก 
สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของจ้านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีได้รับผลกระทบจาก
มาตรการจ้ากัดการเดินทางอันเนื่องมาจากการระบาดของโรค COVID-19 

o การน าเข้าสินค้าและบริการ หดตัวร้อยละ -2.5 หดตัวต่อเนื่องจากร้อยละ -7.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้า 

 การน าเข้าสินค้า หดตัวร้อยละ -0.3 หดตัวต่อเนื่องจากร้อยละ -8.6 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยการน้าเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคหมวดสินค้าคงทนลดลง 
ประกอบกับการน้าเข้าสินค้าทุนปรับตัวลดลงตามการน้าเข้าสินค้าประเภท
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เป็นส้าคัญ 
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 การน าเข้าบริการ หดตัวร้อยละ -10.5 หดตัวต่อเนื่องจากร้อยละ -5.3  
ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการลดลงของรายจ่ายค่าท่องเท่ียวและรายจ่าย
ค่าโดยสารท่ีมีข้อจ้ากัดการเดินทางและการลดจ้านวนเท่ียวบินระหว่างประเทศ
เพื่อสกัดการระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับค่าบริการขนส่งสินค้า 
ท่ีลดลงตามภาวะการค้าระหว่างประเทศ และการลดลงของค่าบริการทางธุรกิจ
อื่น ๆ 

 
ตารางสรุป GDP ไตรมาส 1 ปี 2563 ด้านการใช้จ่าย 

 
หมายเหตุ: *ค้านวณโดย สศค. 
 

 ในส่วนของด้านการผลิต  
o การผลิตสาขาบริการหดตัวร้อยละ -1.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในไตรมาส 

ก่อนหน้า ตามการหดตัวของสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว ได้แก่ สาขาท่ีพักแรมและ
บริการด้านอาหาร และสาขาการขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า หดตัวร้อยละ -24.1 และ -6.0 
ตามล้าดับ ขณะท่ีการผลิตสาขาบริการท่ียังขยายตัวได้ดี ได้แก่ สาขาการค้าส่งค้าปลีก สาขา
ข้อมูลและการส่ือสาร และสาขาการเงินและการประกันภัย 

o การผลิตสาขาเกษตรกรรมหดตัวร้อยละ -5.7 เทียบกับการหดตัวร้อยละ -2.5 ในไตรมาส
ก่อนหน้า เนื่องจากการลดลงของผลผลิตพืชเกษตรส้าคัญได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ได้แก่ 
ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ปาล์มน้้ามัน และมันส้าปะหลัง 

2563

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
%YoY 2.9% 2.4% 2.6% 1.5% -1.8%
%QoQ_SA 1.0% 0.3% 0.3% -0.2% -2.2%
%YoY 4.8% 4.7% 4.3% 4.1% 3.0%
%QoQ_SA 1.3% 1.2% 0.9% 0.6% 0.2%
%YoY 3.5% 1.5% 1.7% -0.9% -2.7%
%QoQ_SA 1.3% -0.7% 0.0% -1.5% -0.6%
%YoY 4.3% 2.1% 2.3% 2.6% -5.5%
%QoQ_SA -0.1% -0.6% 0.8% 2.3% -7.8%
%YoY 0.0% 1.5% 3.7% -5.1% -9.3%
%QoQ_SA 3.0% -0.1% 1.4% -8.7% -2.4%
%YoY -3.5% -4.0% 0.6% -3.4% -6.7%
%QoQ_SA -2.2% 0.0% 0.6% -1.9% -5.3%
%YoY 0.1% -3.4% -5.9% -7.9% -2.5%
%QoQ_SA -1.8% -1.3% -1.5% -3.4% 3.7%

Real GDP 100% 4.1% 4.2% 2.4%

อัตราส่วนการขยายตัว
สัดส่วนต่อ GDP 

(2562)
อัตราการขยายตัว 2560 2561 2562

2562

การบริโภคภาครัฐ 14.6% 0.1% 2.6% 1.4%

การบริโภคภาคเอกชน 52.1% 3.1% 4.6% 4.5%

การลงทุนภาครัฐ 6.0% -1.4% 2.9% 0.2%

การลงทุนภาคเอกชน 17.8% 2.9% 4.1% 2.8%

การน าเข้าสินค้าและบริการ 64.6% 6.2% 8.3% -4.4%

การส่งออกสินค้าและบริการ 71.4% 5.2% 3.3% -2.6%
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o การผลิตสาขาอุตสาหกรรมหดตัวเร่งขึ้นที่ร้อยละ -2.7 เทียบกับการหดตัวร้อยละ -2.2  
ในไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส้าคัญท่ีลดลง ได้แก่ การผลิตยานยนต์  
การผลิตน้้าตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
 

ตารางสรุป GDP ไตรมาส 1 ปี 2563 ด้านการผลิต 

 
 

 ส าหรับทั้งปี 2563 สภาพัฒน์คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ -5.0 ถึง -6.0  
(ค่ากลางที่ร้อยละ -5.5) ท้ังนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลดลงร้อยละ -8.0 การบริโภค
ภาคเอกชน และการลงทุนรวมจะหดตัวร้อยละ -1.7 และร้อยละ -2.1 ตามล้าดับ อัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวไปอยูท่ี่ร้อยละ -1.0 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 4.9 ของ GDP 
 
 

 -------------------------------------------------------- 

2563
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

%YoY 2.9% 2.4% 2.6% 1.5% -1.8%
%QoQ_SA 1.0% 0.3% 0.3% -0.2% -2.2%
%YoY 1.7% -1.4% 2.7% -2.5% -5.7%
%QoQ_SA 4.8% 2.7% -3.2% -5.8% 0.4%
%YoY 0.2% 0.1% -0.8% -2.2% -2.7%
%QoQ_SA -1.3% -0.2% -0.3% -0.5% -1.5%
%YoY 6.7% 5.5% 5.3% 5.2% 4.5%
%QoQ_SA 0.6% 0.8% 1.7% 1.9% 0.0%
%YoY 2.0% 1.8% 3.8% 3.4% 4.5%
%QoQ_SA 0.5% 1.3% 1.7% -0.2% 1.7%
%YoY 3.7% 3.0% 3.1% 3.9% -6.0%
%QoQ_SA 1.2% -0.2% 0.2% 2.7% -8.5%
%YoY 5.0% 3.6% 6.7% 6.8% -24.1%
%QoQ_SA 3.1% -1.2% 1.6% 2.8% -26.4%
%YoY 7.1% 8.8% 8.2% 10.6% 4.4%
%QoQ_SA 2.4% 3.2% 1.2% 3.5% -3.3%

อัตราส่วนการขยายตัว
สัดส่วนต่อ GDP 

(2562)
อัตราการขยายตัว 2560 2561 2562

2562

เกษตรกรรม 6.1% 4.7% 5.5% -0.2%

Real GDP 100% 4.1% 4.2% 2.4%

ค้าส่งค้าปลีก 15.6% 6.4% 6.6% 5.7%

การผลิตอุตสาหกรรม 26.4% 2.8% 3.2% -0.7%

คมนาคมขนส่ง 6.8% 7.8% 4.4% 3.4%

การเงินและการประกันภัย 7.2% 6.4% 3.4% 2.7%

ข้อมูลและการส่ือสาร 5.3% 4.1% 7.6% 8.8%

โรงแรมและภัตตาคาร 6.2% 10.8% 7.6% 5.5%


